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Sammanträde med Kommunfullmäktige
För kännedom till ersättare och övriga
Tid:

2021-12-13, kl 19:00

Plats:

Frykensalen biblioteket, Sunne, även digitalt via Teams

Föredragningslista
• Upprop
•

Val av justerare

•

Godkännande av sammanträdets kallande

Nr

Ärenden

1

Rapport om inkomna avvikelser enligt SoL och LSS kvartal 3 2021 -

2

Motion om utveckling av industriprogrammet att innefatta utbildning om
konvertering av bilar -

3

Revidering av Cykelplan för Sunne kommun 2021-2023 -

4

Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2022 - Avfallstaxa -

5

Vatten- och avloppstaxa 2022 - VA-avgift -

6

Granskning samverkan barn/unga psykisk ohälsa mellan Region
Värmland och kommunerna -

7

Revisorernas granskning av implementeringen av FN:s konvention om
barnets rättigheter (barnkonventionen) -

8

Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins
genomförande - Tillägg till Samverkansavtal Värmland -

9

Framtida etableringsfunktion i Värmland -

10

Energipolicy för Sunne kommun -

11

Uppföljning av bifallna medborgarförslag 2021 -

12

Redovisning av besvarade medborgarförslag -

13

Kommunfullmäktiges årshjul 2022 -

14

Inkomna skrivelser -

Karl-Johan Adolfsson (C)
Ordförande

Anna Bryntesson
Sekreterare
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Ledamots förhinder att tjänstgöra
Om ordinarie ledamot inte kan delta i sammanträdet ska detta anmälas till
respektive partis gruppansvarige. Anmälan om vilka ersättare som kommer
delta ska göras till kommunsekreterare Anna Bryntesson via epost:
anna.bryntesson@sunne.se, senast kl 12.00 på arbetsdagen före
sammanträdesdagen.
Digitalt deltagande
Senast på fredag kl 12.00 veckan innan kommunfullmäktiges sammanträde
ska man anmäla till kommunsekreteraren om man vill delta på distans
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Ärende 1

Rapport om inkomna avvikelser enligt SoL och LSS
kvartal 3 2021
Dnr KS/2021:272
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Rapport av inkomna avvikelser enligt SoL och LSS tredje kvartalet 2021
godkänns och läggs till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Om en verksamhet inte når upp till krav och mål i föreskrifter och beslut,
föreligger en avvikelse som verksamheten måste hantera. Identifierade
avvikelser ska dels åtgärdas, dels ska processer och rutiner ses över så att
den som bedriver verksamheten med stöd av dem kan säkra att en inträffad
avvikelse inte inträffar igen (Socialstyrelsen 2011, Handbok
ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete s 25).
Avvikelsehanteringen är både ett krav utifrån Socialstyrelsens föreskrifter
(SOSFS 2011:9) och en del av kvalitetsarbetet enligt Lex Sarahlagstiftningen. Avvikelsernas syfte är att upptäcka brister i ett tidigt skede
innan det gått så långt att situationen kan riskera att bli eller blir ett
missförhållande.
Under tredje kvartalet 2021 rapporterades totalt 49 händelser från
verksamheterna för vård och omsorg samt individstöd vilket är på samma
nivå som för tredje kvartalet 2020. Av dessa rapporterades 3 händelser
enligt Lex Sarah vilka ledde till två internutredningar.
Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll 2021-11-16, § 173
Socialt ansvarig samordnares rapport 2021-11-09
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Ärende 2

Motion om utveckling av industriprogrammet att
innefatta utbildning om konvertering av bilar
Dnr KS/2021:568
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Motionen avslås.
Sammanfattning av ärendet
Miljöpartiet de gröna, Eva Hallström, yrkar i en motion 2021-10-08 att
Industritekniska programmet ska utvecklas att innefatta utbildning om
konvertering av bilar till mer miljövänligt bränsle.
Industritekniska programmet har inte ett programinnehåll eller någon
nationell inriktning som möjliggör ett kursinnehåll i den riktning
motionären föreslår. Det nationella program som bör vara aktuellt är
Fordons- och transportprogrammet, Inriktning Personbil. Denna utbildning
erbjuds inte inom Sunne Gymnasieskola.
Beslutsunderlag
Bildningsutskottets protokoll 2021-11-15, § 57
Intendentens tjänsteskrivelse 2021-11-02
Motion 2021-10-08
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Ärende 3

Revidering av Cykelplan för Sunne kommun 20212023
Dnr KS/2021:597
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Reviderad Cykelplan antas.
2. Prioritering av kommande sträckor antas enligt följande:
1.Borgeby-Torsberg
2. Sunne-By
3. Prästbol, söderut
4. Lysviks tätort, norrut
5. Norrgårdsgatan
6. Sunne-Holmby
7. Smidesvägen-Brårudsallén
Sammanfattning av ärendet
I syfte att uppdatera cykelplanen utifrån utförda sträckor och tillkommande
sträckor revideras cykelplanen vartannat år.
En Cykelplan är ett helhetsgrepp över Sunne kommuns behov av nya
gång- och cykelvägar. Det är ett verktyg för att skapa tillgänglighet,
trafiksäkerhet och förbättra folkhälsan. Revideringen av Cykelplanen
innebär att byggda sträckor tas bort ur Cykelplanens bilaga, och nya
sträckor tillkommer utifrån upptäckta behov samt inkomna
medborgarförslag och motioner. Revideringen innebär också att
prioriteringen kan komma att ändras längs med att cykelnätet byggs ut.
Anledningen till att Cykelplanen togs fram 2017 var att Sunne kommun
behövde ett verktyg för att hantera inkommande medborgarförslag och
motioner rörande cykelvägar på ett likvärdigt sätt och prioritera utifrån
framtagna ramar.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-11-17, § 155
Tjänsteskrivelse 2021-11-01
Förslag till cykelplan och Bilaga – Översiktlig projektering av gc-vägar
2021
Barnkonsekvensanalys 2021-10-22
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Ärende 4

Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för
2022 - Avfallstaxa
Dnr KS/2021:476
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2022 och framåt
fastställs.
Sammanfattning av ärendet
I budgeten för 2022 föreslogs att höja renhållningstaxan med 6 %. För
normalvillan blir höjningen 130 kronor/år. Avgiften för slam höjs med 4%
enligt budgeten för 2022. För normalvillan blir ökningen 80 kr/år.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-11-17, § 157
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-01
Förslag till Renhållningstaxa med tillämpningsanvisningar för 2022 och
framåt.
Diagram över kostnadsutvecklingen på utsläppsrätter
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Ärende 5

Vatten- och avloppstaxa 2022 - VA-avgift
Dnr KS/2021:326
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1. Bruknings och anläggningsavgifter höjs med 4%.
2. Anläggningsavgifter i samband med VA utbyggnad höjs med
ytterligare 8 350 kr per anslutning.
3. Dokumentet VA-taxa 2022 antas.
Sammanfattning av ärendet
Ökade kostnader för el, kemikalier, material, löner, köpta tjänster,
kapitalkostnader, ledningsrätter, intrångsersättning mm samt kommande
reinvesteringar i ledningsnät och anläggningar gör att avgifterna måste
höjas
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-11-17, § 158
Enhetschefens tjänsteskrivelse 2021-11-01
Förslag till VA-taxa 2022
Svenskt Vatten taxestatistik 2021, samt framtida investeringsbehov
Sammanställning och prioritering vid VA utbyggnad
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Ärende 6

Granskning samverkan barn/unga psykisk ohälsa
mellan Region Värmland och kommunerna
Dnr KS/2021:155
Kommunstyrelsens beslut
1. Årlig uppföljning gällande måluppfyllelse i enlighet med interna
samverkansdokument redovisas på kommunstyrelsen med start
2023 i samband med redovisning av ELSA-statistiken.
2. Förslag på följande processindikatorer godkänns:
- Andel skickade remisser från socialtjänst, skola och
ungdomsmottagning till Barn- och ungdomspsykiatrin/
Vuxenpsykiatrin som leder till insats.
- Antal möten med barn och unga samt vårdnadshavare där både
skolan och socialtjänsten deltar.
- Antal bokade och genomförda SIP-möten med barn och unga
samt vårdnadshavare där skolan, socialtjänsten och Barn- och
ungdomspsykiatrin eller Första linjen närvarar.
- Andel hänvisningar till Första linjen från skolan och
socialtjänsten som leder till insats från Första linjen.
- Antal bokade och genomförda konsultationer/rådgivande
kontakter som skola och socialtjänst har med Första linjen eller
Barn- och ungdomspsykiatrin.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommuns revisorer har tillsammans med revisorer i Region
Värmland och kommunrevisorer i de värmländska kommunerna genomfört
en gemensam granskning gällande samverkan mellan regionen och
kommunerna avseende psykisk ohälsa bland barn och unga. På uppdrag av
revisorerna genomfördes granskningen av Helseplan.
Syftet var att bedöma om samverkan mellan kommun och region samt
inom kommun är ändamålsenligt för att möta psykisk ohälsa hos barn och
unga. I granskningen framkommer att samverkan i huvudsak sker i
enlighet med upprättade avtal, överenskommelser och styrdokument.
Dock saknas dokumenterad uppföljning som styrker ändamålsenlig
samverkan kring barn och unga med psykisk ohälsa.
Beslutsunderlag
Socialutskottets protokoll 2021-11-16, § 176
Bildningsutskottets protokoll 2021-11-15, § 58
Verksamhetschefernas tjänsteskrivelse 2021-10-28
Följebrev beträffande länsgemensam granskning av barn och ungas
psykiska hälsa
Helseplans granskningsrapport
Granskning av samverkan mellan region och kommun kring barn och unga
med psykisk ohälsa, sidorna 78-82
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Ärende 7

Revisorernas granskning av implementeringen av
FN:s konvention om barnets rättigheter
(barnkonventionen)
Dnr KS/2021:340
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen bedömer att revisorernas granskning delvis är riktig.
Förvaltningen får i uppdrag att:
- säkerställa att övergripande styrdokument antas och implementeras
i verksamheterna.
- fortsätta systematisera arbetet, inklusive metodstöd, för att
säkerställa att barnrättsperspektivet tillämpas i arbets- och
beslutsprocesser som berör barn.
- inför att nya lagar träder i kraft säkerställa att organisationen är väl
förberedd.
Sammanfattning av ärendet
KPMG har av Sunne kommuns revisorer fått i uppdrag att granska
implementeringen av barnkonventionen som från 1 januari 2020 är lag i
Sverige. Uppdraget ingår i revisionsplanen för år 2021.
Revisorernas sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte är
att ett arbete till viss del har påbörjats inom kommunstyrelsen för att
säkerställa att verksamheterna lever upp till de krav som anges i
barnkonventionen. Revisorerna bedömer dock att åtgärder kvarstår för att
säkerställa att barnkonventionen implementeras i sin helhet.
Mot bakgrund av granskningen rekommenderas kommunstyrelsen att:
- säkerställa att övergripande styrdokument antas och implementeras
i verksamheterna.
- fortsätta systematisera arbetet, inklusive metodstöd, för att
säkerställa att barnrättsperspektivet tillämpas i arbets- och
beslutsprocesser som berör barn.
- stärka och strukturera uppföljningen av arbetet som rör
tillämpningen av barnkonventionen.
- säkerställa att berörda tjänstepersoner har tillräckliga kunskaper
avseende hur de förväntas arbeta utifrån barnkonventionen.
- inför att nya lagar träder i kraft säkerställa att organisationen är väl
förberedd.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-11-17, § 159
Revisorernas granskning
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Ärende 8

Överenskommelse om gemensamma resurser för
Värmlandsstrategins genomförande - Tillägg till
Samverkansavtal Värmland
Dnr KS/2021:620
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sunne kommun godkänner förslag till ”Överenskommelse om
gemensamma resurser för Värmlandsstrategins genomförande¨ – tillägg till
Samverkansavtal Värmland att gälla från och med 1 januari 2022
Sammanfattning av ärendet
Den nya organisationen Region Värmland övertog 2019 de ansvar och
uppdrag som Kommunalförbundet Region Värmland tidigare haft
samtidigt som kommunalförbundets juridiska person avvecklades och
verksamhetens tillgångar och skulder konsoliderades i nya Region
Värmlands balansräkning. I samma process övertog också nya Region
Värmland samtliga aktier i Värmlandstrafik AB och bolaget kom att bli ett
helägt dotterbolag och en del av nya Region Värmlands koncern. Under
2020 erhöll Värmlandstrafik AB medel i samband med förlikningsprocess
inom ramen för avtal inom servicetrafiken. Även dessa medel ingår i de
gemensamma resurserna.
De kvarvarande gemensamma resurserna uppgår totalt till ca 200 mkr.
Värmlandsrådet har 2020 gjort ställningstagande om att se över
möjligheten att tillgängliggöra de gemensamma resurserna för att möta
gemensamma utmaningar som prioriteras av både Region Värmland och
Värmlands kommuner. I juni 2021 uppdrog Värmlandsrådet till
Värmlandsrådets arbetsgrupp att ta fram konkret förslag på hur samverkan
ska bedrivas inom ramen för Värmlandsrådets verksamhet och struktur.
Arbetet har resulterat i ”Överenskommelse om gemensamma resurser för
Värmlandsstrategins genomförande”. Överenskommelsen föreslås utgöra
ett tillägg i form av en bilaga till ”Samverkansavtal Värmland”
Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom förslaget den 29 oktober
2021. Beslut behöver fattas av samtliga Värmlandsrådets parter – länets 16
kommuner och Region Värmland- för att möjliggöra att
överenskommelsen kan träda i kraft den 1 januari 2022.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-11-17, § 160
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-03
Överenskommelse om gemensamma resurser för Värmlandsstrategins
genomförande – tillägg till Samverkansavtal Värmland
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Ärende 9

Framtida etableringsfunktion i Värmland
Dnr KS/2021:467
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Sunne kommun ställer sig bakom förslaget till avtal.
Sammanfattning av ärendet
Region Värmland fick uppdraget att under hösten 2021, ta fram ett avtal
om en gemensam etableringsfunktion.
Under arbetets gång har avstämningar och diskussioner skett med
Värmlandsrådets arbetsgrupp. Avtalet har också granskats av regionjurist
och kommunjurist. Avtalet presenterades vid Värmlandsrådets
arbetsutskott den 29/10.
Värmlandsrådets arbetsutskott ställde sig bakom avtalet och tog även ett
ställningstagande till att de gemensamma resurserna får användas som en
del av finansieringen enligt avtalsförslaget.
Avtalet ska beslutas av respektive kommuns kommunfullmäktige och
regionfullmäktige.
Respektive part ska besluta om samverkansavtalet innan 31/12 - 2021.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2021-11-17, § 161
Kommunchefens tjänsteskrivelse 2021-11-03
Samverkansavtal om gemensam etableringsfunktion i Värmland.
Kommunstyrelsens protokoll 2021-09-28, § 165
Rapport Etableringsfunktion Värmland 2021-02-05
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Ärende 10

Energipolicy för Sunne kommun
Dnr KS/2019:518
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Energipolicyn för Sunne kommun antas med redaktionella ändringar.
Sammanfattning av ärendet
Sunne kommun antog 2018-05-07 en miljöstrategi för år 2018 - 2030. I
den ingår det att upprätta en energipolicy för Sunne kommun som då
kompletterar miljöstrategin.
Yrkande
Freddy Kjellström (C) med bifall av Tobias Eriksson (S) och Björn
Gillberg (HS): Punkt 4 i Energipolicyn utgår.
Beslut enligt förslag då inget motförslag ställdes.
Beslutsunderlag
Allmänna utskottets protokoll 2019-12-18, § 169
Energi– och miljöingenjörens tjänsteskrivelse 2019-12-03
Miljöstrategi för Sunne Kommun 2018 - 2030
Energipolicy
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Ärende 11

Uppföljning av bifallna medborgarförslag 2021
Dnr KS/2021:650
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Uppföljningen av bifallna medborgarförslag till och med 2 november 2021
godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsen ska årligen göra en uppföljning av bifallna medborgarförslag. Nuvarande uppföljning omfattar beslut från perioden november
2020 till och med 2 november 2021. Under denna tid har 38st medborgarförslag behandlats av kommunstyrelsen. Av dessa har 4st förslag bifallits i
sin helhet och 12st förslag har besvarats.
Beslutsunderlag
Förvaltningssekreterarens tjänsteskrivelse 2021-11-25
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Ärende 12

Redovisning av besvarade medborgarförslag
Dnr KS/2021:84
Förslag till beslut
Redovisningen av besvarade medborgarförslag godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har beslutat att införa möjligheten till förenklad
hantering av medborgarförslag. Detta innebär att kommunstyrelse eller
nämnd på fullmäktiges uppdrag får besluta om vissa medborgarförslag.
Dessa beslut ska fortlöpande redovisas för kommunfullmäktige.
Den 30 november har ett medborgarförslag behandlats av
kommunstyrelsen:
KS/2021:487 - Medborgarförslag om att sätta upp farthinder på Furugatan,
Sunne – Medborgarförslaget avslogs med anledning av de två
trafikmätningar som gjorts på gatan som visat på en trafikrytm som hålls
inom tillåten hastighet.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-12-03
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Ärende 13

Kommunfullmäktiges årshjul 2022
Dnr KS/2021:360
Förslag till beslut
Det föreslagna årshjulet för kommunfullmäktige 2022 antas med möjlighet
att löpande revidera innehållet beroende på vilka ärenden som läggs till
eller utgår.
Sammanfattning av ärendet
För att skapa förutsättningar för en bra framförhållning och bättre kvalité
på beslutsunderlagen har ett årshjul för kommunfullmäktige 2022 tagits
fram. Med stöd av detta kan ärendena fördelas mera jämnt över året och
risken för att ett beslutsärende försenas eller till och med glöms bort
minskar. Årshjulet blir på så vis ett stöd för både förtroendevalda och
tjänstepersoner.
Beslutsunderlag
Kommunsekreterarens tjänsteskrivelse 2021-12-03
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Ärende 14

Inkomna skrivelser
Dnr KS/2021:626
Kommunstyrelsens beslut §209 Beslut om fjärrundervisning enligt 21 kap.
9 § skollagen

